
 हरि�ः ॐ।

   नम सर्वे�भ्यः ।
भाषि�तसंस्कृतर्वेर्गे�

 सर्वे��ां स्र्वेार्गेतम्।



    क�ा�षिर्वेन्देन पदा�षिर्वेन्दं मुखा�षिर्वेन्दे षिर्वेषिनरे्वेशयन्तम् ।
        र्वेटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्म�ाषिम

॥

क�- hand, अ�षिर्वेन्देन- with lotus like,  पद- foot, अ�षिर्वेन्द-ं lotus  मुख- 
face, अ�षिर्वेन्दे- in to lotus like  षिर्वेषिनरे्वेशयन्तम् - entering, placing,  
र्वेटस्य-of baniyan, पत्रस्य- of leaf पुटे- on top शयानं- lying down  बालं - 
young,  मुकुन्द-ंKrishna (  मुकंु ददातित- मुकुन्दःone who liberaes), मनसा- 
by mind, स्म�ाषिम- I remeber ॥



 तः --  पय'न्तम् ,  आ�भ्य --- पय'न्तम्

  ए�ः र्वेर्गे'ः सार्ध'सप्तर्वेादनतः  नर्वेर्वेादन पय'न्तं  भषिर्वेष्यतित ।
ए�ः र्वेर्गे'ः सार्ध'सप्तर्वेादनात् आ�भ्य नर्वेर्वेादन पय'न्तं भषिर्वेष्यतित।।

चेन्नै एक्स्पे्रस्    �लेयानं चेनै्न नर्गे�ात् आ�भ्य  बन्र्गेलू�् नर्गे�पय'न्तं दार्वेतित।
चेन्नै एक्स्पे्रस् �लेयानं चेनै्न नर्गे�तः  बन्र्गेलू�् नर्गे�पय'न्तं दार्वेतित।

भा�त देशम् काश्मी�् प्रान्तात् आ�भ्य  कन्याकुमारि� पय'न्तम्  एर्वें
  र्गेुज�ात् प्रान्तात् आ�भ्य  षित्रपु�ा प्रान्त पय'न्तम् अस्तिस्त।

भा�त देशम् काश्मी�् प्रान्तत: कन्याकुमारि� पय'न्तम्   एर्वें र्गेुज�ात्
प्रान्तत: षित्रपु�ा प्रान्त पय'न्तम् अस्तिस्त।



पञ्चमी
(पञ्चम्यर्थे�। तः' इतित प्रयोर्गेः स�लः । तः' (तस्) इत्येतत् अव्ययम् । अतः सर्वे��ु लिलङे्ग�ु तस्य समान 
रूपम् ।)

1. षिर्वेभार्गेः यदा भर्वेतित तदा यः अर्वेतिर्धभूतः भर्वेतित तस्य पञ्चमीषिर्वेभषिBः भर्वेतित ।
उदा - रृ्वेक्षात् पर्ण' पततित

2. यस्मात् भीतितः भर्वेतित, तस्य पदस्य पञ्चमीषिर्वेभषिBः भर्वेतित ।
उदा व्याघ्रात् जनाः भीताः भर्वेस्तिन्त ।

3. यदा �क्षरं्ण भर्वेतित तदा यस्मात् �क्षरं्ण प्राप्यते तस्य पञ्चमीषिर्वेभषिBः भर्वेतित ।
उदा देर्वेः अपायात् मां �तिक्षतर्वेान् ।

4. 'बषिहः', 'आ�भ्य', 'ऋते', 'पूर्वे'म्', 'प�ः' इत्येते�ां शब्दाना प्रयोरे्गे पञ्चमीषिर्वेभषिBः भर्वेतित ।
उदा- सः र्गेृहतः र्गेतर्वेान् । रु्गेरुर्वेास�तः आ�भ्य मम ज्र्वे�ः । देर्वेात् ऋते कः भBं �के्षत् ?
सायङ्गालात् पूर्वेL भर्वेता आर्गेन्तव्यम् । र्वेैशाखः चैत्रात् प�ः











 तृतीया
  षिMयायाम् यत् सार्धनम्  = उदा:-  सः हस्तेन  काय'म् क�ोतित।

भार्वे    सूचकानां शब्दानां अषिप =  उदा :-  सः सन्तो�ेर्ण  रृ्गेहं र्गेच्छतित।

"सह"  इतित शब्दपूर्वे'म् अषिप= उदा:-  �ामः �ार्वेरे्णन "सह"  यरंु्ध कृतर्वेान्।

का�र्णर्वेाचकः(हेतुर्वेाचकः) = उदा:-  ईस्र्वे�स्य दश'नेन  भBाः सन्तुष्यस्तिन्त।



  सह -  षिर्वेना
  तृतीया -सह

 सीता  �ामेर्ण 'सह'  र्वेनं र्गेच्छतित।
 र्गेोषिपकाः कृष्रे्णन 'सह' Mीडस्तिन्त।

 �मा सख्या 'सह'  षिर्वेध्यालयं र्गेतर्वेतित।
 अभिभमन्यःु सुभद्राया 'सह'  ओदनं खादतित।

 बालकाः  कन्दकेुन 'सह' Mीडस्तिन्त।
 र्वेान�ाः आम्रफलेन 'सह' Mीडस्तिन्त।

 षिYतीया -  षिर्वेना
 र्धनं षिर्वेना  दानं नास्तिस्त।              ज्ञानं षिर्वेना   मोकं्ष न भर्वेतित।

 इन्दनं षिर्वेना   र्वेाहनं न चलतित।  प्रकाशं षिर्वेना   न दश'नं भर्वेतित।



तिचत्/तिचद् ~ चन अव्ययौ Indefenite articles

This particle is placed after an interogative word to which it 
gives force.

कति]त् any/some (m) कति]त् बालः
कातिचत् any/some (f) कातिचत् बालिलका
षिकलिञ्चत् any/some-thing (n) षिकलिञ्चत् ग्रामम्
कर्थेलिञ्चत् anyhow/somehow कर्थेलिञ्चत् र्वेनात् षिनर्गे'तर्वेान्
कुत्रतिचत् anywhere/somewhere कुत्रतिचत् र्गेृहम् आर्गेतर्वेान्
केनतिचत् with somebody/someone   केनतिचत् सम्भ�रं्ण क�ोतित



When चन (च+न) is added to some of the  interrogatives क, कत�, 

कतम, षिकम्, कर्थेम्, कदा, कुतस्, क्र्वे, etc, it makes them indefinite 

adjectives like 

कः + चन =  क]न somebody/sommeone (m)

का + चन =  काचन somebody/sommeone (f)

कत� = which of you

कतम = any whosoever

षिकम् = why/how / whence + चन somehow

कर्थेम् = how/in what way / in what manner + चन 
कदा = when / at what time + चन  never

कुतस् = from where / where else / from what cause + चन  from no-where

क्र्वे = somewhere + चन  No-where



ॐ सर्वे� भर्वेन्तु सुखिखनः
सर्वे� सन्तु षिन�ामयाः ।
सर्वे� भद्राभिर्ण पश्यन्तु

मा कति]द्दःुखभाग्भरे्वेत् ।
ॐ शास्तिन्तः शास्तिन्तः शास्तिन्तः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niraamayaah |

Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||


